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                                                                  PORTUGUÊS  

 

Leia a tirinha abaixo e responda às questões. 

            

1) Quem são as personagens da tirinha? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2) As personagens do texto falam de uma maneira diferente por morarem na zona rural. 

Como chamamos as maneiras diferentes de falar a mesma língua? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Retire do texto uma frase com ponto de exclamação. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Retire do texto uma frase com ponto de interrogação. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Observe as palavras abaixo. 
 

ISCOLA –  VISITÁ – DEXA – QUIRIA – FARTA – ARGUMA 

 

Agora, escrevam-nas com a grafia correta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6) Sobre o uso de M e N, responda as perguntas abaixo. 

 

A) A letra M é empregada antes das consoantes: _______________________________ 

 

B) A letra N é empregada antes de ___________________________________________ 

 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 2° Ano  

                                                                 Professoras: Raphaela, Natalia e Patrícia 
 

Juiz de Fora, 23 de outubro de 2020 (sexta-feira) 

                                                                  MATEMÁTICA  

 

1) Complete para calcular o total. 
 

a) Quantos lápis tem no total? 
 

 

 

2) Calcule o total em cada caso. 
 

a) Quantas janelas há na fachada desse prédio? 
 

 

 

 

 

 

b) Quantos bolinhos há nessa bandeja? 
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3) Desenhe flores enfileiradas nos canteiros de forma que o total de flores seja dado pela 

multiplicação indicada. 

 

5 x 4 = 

 

 

 

 

 

3 x 8 = 

 
 
 
  
 

 

 

 

4) Ligue o número ao seu triplo: 
 

 3      12                                                                               
 

 

 

 4      24 
 

 

 

 8      9 
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5) Resolva as questões abaixo: 
 

 

 

6) Tyrone e Pablo saíram para colher maçãs e colheram 52 delas. 

Sabendo que Pablo comeu 8 maçãs, responda as questões: 

 

 

 


